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Dia 29 de Maio de 2008 - Quinta-feira
11 Jornada de EstudosJurídicos da Justiça Federal no Piauí
Conferências:
8h30 - Liberdade, Intimidade e Alteridade. Visão Política do Juiz.
10h - Coffee-Break
10h30 - Eficácia das Decisões Judiciais contra o Poder Público
14h30 - As Perspectivas do Direito Civil no Séc. XXI
16h - Coffee-Break
16h30 - O novo Processo Civil e os direitos dos cidadãos

Mérito Judiciário "Evandro Lins e Silva"
pelo Diretor do Foro - um momento de
grande emoção- Sffá rea:n:Waatravésdasfo-
tografiasde todos os homenageados,assim
como a inauguração da Sala de Memó-
ria, uma honraria para a Instituição.
Temos, ainda, nesta edição, uma ga-

leria com as fotografias, por ordem de
antiguidade na Seção Judiciária, de to-
dos os juízes federais e juízes federais
substitutos desde a sua instalação em 29
de maio de '968.

Destaque, também, para a relação de
todos os servidores que atualmente inte-
gram aSeçãoJudiciária do Estadodo Piauí.

Por fim, uma homenagem especial e
um agradecimento a todos os que, com o
brilho de suas presenças, tornaram os
eventos mais representativos, afinal es-
ses 40 anos têm muito de nosso suor,
esperança e dedicação!
Acompanhe essese outros temas abor-

dados nesta edição. Boa leitura.
Seçãode Comunicação Social

Dia 28 de Maio de 2008 - Quarta-feira
19:00h - SOLENIDADE DE ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DOS 40

ANOS DE JUSTiÇA FEDERAL NO PIAuí
Abertura da 11 Jornada de Estudos Jurídicos da Justiça Federal no Piauí, com a

Conferência Inaugural: A História da JustiçaFederal, proferida pelo Desembargador
Federal do Tribunal Regional Federal da P Região, ALBERTO JOSÉTAVARES
VIEIRA DA SILVA

Lançamento do Concurso de Monografia "Salmon Lustosa"
Coquetel e Apresentação do Coral dos Vaqueiros de União.

Nesta edição especial, o Informa
tivo Libera Vox apresenta, com
farta exibição de fotografias, os

eventos ocorridos por ocasião das co-
memorações pela passagem dos 40
anos de instalação da Justiça Federal
no Estado do Piauí.

Parapreservar a memória institucional,
estão sendo publicados os discursos do
Juiz Federal Ricardo Felipe Rodrigues
Macieira, de abertura e encerramento das
comemorações dos 40 anos, bem como
o discurso de posse do Juiz Federal
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho
na função de Diretor do Foro parao biênio
2008/2009, no dia 30 de maio de 2008.

O Concurso de Monografias "Salmon
Lustosa", lançado no evento de abertura,
terá publicado o seu cartaz de divulga-
ção. Os temas das conferências da 11 Jor-
nada de Estudos Jurídicos da Justiça Fe-
deral no Piauí serãoapresentadoscom um
breve comentário explicativo.
A outorga da Comenda Grã-Cruz do
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EXPEDIENTE

Diretor do Foro
Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo

Bezerra Filho

PODER JUDICIÁRIO
JUSnçA FEDERAL DE 12 GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAuí

Juizes Federais da Subseção
Judiciária de Picos

Sandro Helano Soares Santiago
Leonardo Augusto Gomes Coutinho

Vice-Diretor
Juiz Federal Marcelo Carvalho

Cavalcante de Oliveira

Juízes Federais
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho

Carlos Augusto Pires Brandão
Márcio Braga Magalhães

Marcelo Carvalho
Cavalcante de Oliveira

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
Nazareno César Moreira Reis

Régis de Souza Araújo
Brunno Christiano Carvalho Cardoso
João Pedro Ayrimoraes Soares Júnior
Maria da Penha Gomes Fontenele

Meneses
Rodrigo Pinheiro do Nascimento

Diretor da Secretaria
Administrativa

José Ribamar Rodrigues do Monte

Supervisora da Seção de
Comunicação Social

Francisca Zelma Uma Cavalcante

Dia 30 de Maio de 2008 - Sexta-feira
8h30 - Dos Conflitos Constitucionais entre a Posse e a Propriedade
10h - Coffee Break
10h30 - Considerações sobre a Ética Judicial Brasileira
12h30 - Encerramento da 11 Jornada de EstudosJurídicos da Justiça Federal no

Piauí

Fotografia
Benonias Cardoso
Nilson Unhares

Programação visual
Conceição Silva

Impressão
Gráfica do Povo

Tiragem
500 exemplares

19h - SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO QAS COMEMORAÇÕES
DOS 40 ANOS DE JUSTiÇA FEDERAL NO PIAUI

Descerramento da placa e inauguração da Sala de Memória da Justiça Federal
no Piauí

Descerramento da placa do edifício-sede e da placa do Auditório
Entrega da Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário "Evandro Lins e Silva"
Lançamento do Carimbo Comemorativo dos 40 anos da Justiça Federal no Piauí
Transmissãoda função de Diretor do Foro ao Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo
Bezerra Filho e de Vice-Diretor do Foro ao Juiz Federal Marcelo Carvalho

Cavalcante de Oliveira
Jantarde confraternização com magistrados, servidores e convidados, com apre-

sentação da Orquestra Big Band.
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o Palácio Sistel funcionou Finalmente, em março de
como a 3a sede da Seção Ju- 2006 a Justiça Federal inau-
diciária de 2000 a 2006 gura a sua sede própria.

2a sede da Justiça Federal 110 Piauí por
mais de 20 anos (1979 a 2000), depois
permanecendo como sede dosr sede da Seção Judicipria,

fimcionandocomo VaraUnica Juizados Especiais Federais até 2006

Justiça Federal: 40 anos de História no
Imagens desse caminhar

Moradas da Justiça Federal em Teresina

-4~~

Desmembramento
da Vara Única em 13
e 23 Varas, em 1983

Juiz Federal Hércules
Quasímodo Mota Dias,
Diretor do Foro quando
da implantação de duas
Varas Federais no Piauí

Implantação do Centro
de Processamento de

Dados, em 1989
Em 20 de maio de 1982 foi inau-

gurada a Biblioteca "Agnelo Pereira",
em homenagem à memória de um
dos juízes fundadores da segunda
fase Justiça Federal.

Outro destaque nesse período foi
a implantação do Centro de
Processamento de Dados, pelo en-
tão Diretor do Foro, Juiz Federal João
Bosco Medeiros de Sousa, em 1989,
introduzindo na Justiça Federal esta
nova tecnologia.

Instalação da 3a Vara, em 1994
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Inauguração da 43 e 53 Varas, em 1999
o crescimento de disputas judiciais em todo o Brasil exigiu nova reestruturação da Justiça Fede-

ral de Primeiro Grau, foram, então, criadas a 4a e a sa Varas na Seção Judiciária do Estado do Piauí,
que na época contabilizava o total de 42.443 processos em tramitação.

Inauguração dos JEFs, em 2001
A necessidade de dar mais agilidade à tramitação

processual impôs a criação de novos instrumentos,
como a criação dos Juizados Especiais Federais em todo
o País. Aos JEF'S compete o julgamento das causas
cíveis de valor até 60 salários mínimos.

Em 08 de abril de 2001 foram implantados na Seção
Judiciária do Piauí os Juizados Especiais Federais, com
a presença do então Presidente do TRF-1 a da Região,
Desembargador Tourinho Neto e da Coordenadora dos
JEF's, Desembargadora Federal Selene Maria de
Almeida. No Piauí, o primeiro Coordenador foi o Juiz
Federal Carlos Augusto Pires Brandão.
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Instalação da Turma Recursal
em 2002
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ração da Subseção Judiciária
de Picos-PI em 2005

Inauguração
do Forum

Coelho
Rodrigues
em 2006
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Nome atribuído ao edifício-sede da Justiça Federal
homenageia o iurista piauiense Coelho Rodrigues

Desembargadores Federais do TRF]o Região, Daniel Paes Ribeiro, Antônio Sávio de Oliveira Chaves; o Diretor do Foro Juiz
Federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira, demais Juízes Federais da ]O Região e autoridades ':onvidadas.

No último dia das comemora-
ções pela passagem dos 40
anos de instalação da Seção

Judiciária no Piauí foi inaugurada a
placa que nomeia o Edifício-sede da
Seccional, desta feita prestando home-
nagem ao ilustre piauiense Coelho
Rodrigues.

Conheça um pouco de sua história:
Antônio Coelho Rodrigues nasceu

em 4 de abri I de 1846, na Fazen-
da Boqueirão, então município
de Oeiras, hoje município de
Picos, Piauí.

Bacharelou-se em Direito pela
Faculdade de Recife em 1866,
da qual foi professor e diretor.

Exerceu os mandatos de Deputado
Provincial, Deputado-Geral pelo
Piauí, Senador da República e Prefei-
to do antigo Distrito Federal (Rio de
Janeiro).

Foi autor do projeto do Código
Civil de 1893, por designação do
Governo Provisório da República.
No entanto, o projeto foi recusado
pelo Presidente Floriano Peixoto.

Foi, também, autor da primeira lei

que institui, no Brasil, o casamento ci-
vil, que veio a se consubstanciar no De-
creto 181, de 24 de janeiro de 1890.

Suas principais publicações foram:
Institutas do Imperador Justiniano,
tradução do latim (1879), Cartas de
um Súdito Fiel a Sua Majestade, O
Imperador (1884), A República na
América do Sul (1905) e Memoire sur
I'union et la pacification de
l'Amerique latine presente eu a
Congrés Universel de La Paix (1907).

É patrono da cadeira número 12 da
Academia Piauiense de Letras.
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Justiça Federal inicia comemorações de aniversário

com conferência sobre a sua História no Brasil

Momento da exibição do vídeo institucional que precedeu à solenidade

Presidente do Tribunal Regional Federal da r Região, Desembargador Federal Jirair
Aram Meguerian, na abertura da solenidade ao lado do Desembargador Federal Alberto
José Tavares Vieira da Silva e pelo Diretor do Foro Juiz Federal Ricardo Felipe
Rodrigues Macieira

rém, a Justiça Federal no Piauí e no
Maranhão só foram instaladas no de-
curso do ano de 1968. Explicou que
isso ocorreu porque os juízes de pri-
meira investidura foram indicados, di-
retamente, pelo Presidente da Repú-
blica e o os nomes, antes, sufragados
pelo Supremo Tribunal Federal. Eram
exigidos dois requisitos: conhecimen-
to jurídico e reputação ilibada.

Fez digressões sobre a organização
e estrutura da Justiça Federal brasilei-
ra, inclusive quanto ao fato de a Se-
ção Judiciária do Piauí já ter sido in-
tegrante da 3a Região. Lembrou do seu
convívio com o primeiro Juiz Federal
da Seção Judiciária, a quem eventual-
mente substituía, Dr. Salmon Lustosa,
e emocionou a platéia ao garimpar
lembranças do convívio dos primei-
ros servidores com os magistrados que
aqui atuavam, ressaltando a sua imen-
sa emoção em fazer parte dessa histó-
ria, mesmo sendo um maranhense.
Nominando os primeiros servidores
da Seccional, afirmou que "foram eles

contando um pouco da história da
Justiça Federal no Estado, seguida de
uma Conferencia versando sobre a
História da Justiça Federal no Brasil e
no Piauí, proferida pelo
Desembargador Federal, Alberto José
Tavares Vieira da Silva, 1°. Presidente
do TRF da 1a. Região e que atuou na
Seção Judiciária como juiz federal
substituto na década de 1970.

Na conferência, dentre os fatos his-
tóricos ressaltados, citou a criação da

Justiça Federal, através
da Lei de 30 de maio de
1966, sob inspiração do
então Presidente da Re-
pública, homem que
tem suas origens aqui no
Piau í, H umberto de
Alencar Castelo Branco.
Através da Lei 5.010/66
foram criadas 44 vagas
de Juiz Federal, 44 va-
gasdeJuiz Federal Subs-
tituto e 44 vagas de Di-
retor de Secretaria. Po-

Em 28 de maio de 2008, às 19 ho-
ras, a Seção Judiciária do Piauí
deu início às comemorações pela

passagem dos 40 anos de instalação
no Estado do Piauí, revisitando a sua
história e com a apresentação do Co-
rai dos Vaqueiros de União executan-
do o Hino Nacional e o Hino do Piauí
em ritmo de baião e dando um tom
piauiense à solenidade.

Para este primeiro dia foram pro-
gramadas a abertura da II Jornada de
Estudos Jurídicos da Justiça Federal no
Piauí, e o lançamento do Concurso de
Monografias "Salmon Lustosa".
A solenidade de abertura contou

com a honrosa presença na mesa das
seguintes autoridades: Presidente do
TRF da 1a. Região, Desembargador
Federal, Jirair Araam Meguerian; Di-
retor do Foro da Seção Judiciária do
Piauí, Juiz Federal, Ricardo Felipe
Rodrigues Macieira; Desembargador
Federal, Alberto José Tavares Vieira da
Silva;, Secretária de Estado e Justiça
,Cléia Coutinho Maia; representante
do Presidente da Assembléia
Legislativa do Piauí, Deputado Estadu-
al, Antônio Uchoa; Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Piauí,
Desembargador Edvaldo Pereira de
Moura; Prefeito do Município, Sílvio
Mendes de Oliveira Filho; Represen-
tante do Presidente do Tribunal Regi-
onal Federal da 3a. Região,
Desembargador Federal, Jediael
Galvão; Presidente do Tribunal Regi-
onal do Trabalho da 22a. Região,
Desembargador Federal do Trabalho,
Arnaldo Bozón Paes; Presidente da
Associação dos Juizes Federais da P.
Região, Charles Renaud Frazão de
Moraes; Procurador da Repúbl ica,
Antônio Cavalcanti; Vice-Presidente
da Ordem dos Advogados do Piauí,
Ivana de Sousa Leal; Representante dos
Servidores da Justiça Federal do Piauí,
Francisco das Chagas Pires da Silva.
A II Jornada de Estudos Jurídicos foi

inaugurada com a exibição de um
vídeo produzido pela Assessoria de
Comunicação do TRF da 1a. Região,



Juiz Federal Diretor do Foro Ricardo Felipe Rodrigues Macieira,
advogado Celso Barros Coelho, Presidente do TRF r Região
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian e o Juiz Federal
Carlos Augusto Pires Brandão.

os que fizeram a Justiça Federal no Piauí uma repartição
honrada, diligente, um exemplo para o Brasil que é conti-
nuado pelos atuais funcionários". Encerrando a palestra ele
disse "Para abrigar tanta emoção, pela fisiologia o coração
do homem vem divido em dois, em mim uma parte ficou
no Maranhão e outra foi dada ao povo do Piauí."

O Diretor do Foro, Juiz Federal, Ricardo Felipe Macieira,
saudando a todos os presentes, lembrou que os eventos co-
memorativos do aniversário da Seção Judiciária do Piauí,
ao refazer o caminho da justiça, tinham como objetivo re-
vigorar a Justiça Federal seguindo o caminho daqueles que
a fundaram. Ele disse" Estamos fazendo este dialogo da Me-
mória Cultural, revisitando nosso passado para pensar a Jus-
tiça Federal dos próximos anos."

O Presidente do TRF da P. Região, Desembargador Fe-
deral, Jirair Aram Meguerian lembrou que comemorações
como estas demonstram que a Justiça Federal, que iniciou
tão modestamente, hoje é uma realidade vigorosa.

Para ele, as comemorações são importantes para "exa-
minarmos o passado, tirando as lições necessárias e plane-
jar um futuro ainda melhor do que foram esses 40 anos"

Durante a solenidade foi lançado o 11Concurso de
Monografias - Prêmio "Salmon Lustosa", com a proposta de
estimular o debate e reflexão em torno da história da Justiça
Federal no Estado.

Presidente da AJUFER, Juiz Federal Charles Renaud Frazão
de Moraes; Diretor Foro da SJPI, Juiz Federal Ricardo Felipe
Rodrigues Macieira; primeiro Presidente do TRF da r Região,
Desembargador Federal Alberto José Tavares Vieira da Silva;
atual Presidente do TRF da r Região, Desembargador Federal
Jirair Aram Meguerian e o Desembargador Federal da 3a Re-
gião, Jediael Calvão Miranda.

Desembargador Federal do Trabalho, Arnaldo Bos01l Paes;
Juízes Federais da SJPI Nazareno César Moreira Reis e Carlos
Augusto Pires Bra1ldão e o Desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Piauí Edvaldo Pereira de Moura.



Discurso do Diretor do Foro na solenidade de abertura das
comemorações dos 40 anos de Justiça Federal no Piauí

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
ExcelentíssimoSenhor Desembargador

Federal jlRAIR ARAN MEGUERIAN,
digníssimo presidentedo Tribunal Regional
Federalda 1a Região,cuja solene presença
entre nós é motivo de vivo encantamen-
to para esta Seção judiciária.

Excelentíssimo Senhor
Desembargador Federal ALBERTO JOSÉ
TAVARES VIEIRA DA SILVA, figura so-
lar da justiça Federal, onde madrugou na
pureza de seusvinte e poucos anos. Ora-
dor experimentado, professor emérito que
muito cedo já sabia para ensinar, é uma
honra ter Vossa Excelência como
palestrante que inaugura o ciclo de de-
bates de nosso evento.

(. ..) .
Excelentíssimos senhores doutores

desembargadores e juízes federais,
desembargadores e juízes das justiças do
Trabalho e do Estado, membros do Mi-
nistério Público e da Defensoria Pública
da União e do Estado, da advocacia pú-
blica e privada, demais autoridades civis
e militares presentes ou presentadas, com
a alma iluminada pelo mais puro conten-
tamento, saúdo Vossas Excelências na
pessoa de nosso palestrante, o
eminentíssimo doutor ALBERTO
TAVARES, primeiro presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 1a Região, eter-
no presidente do Tribunal da Boa Vonta-
de. Espírito feito de ponderação e equilí-
brio, homem de justiça que sempre se
portou como soldado, dando a si mesmo
como testemunho da trindade simbólica
da probidade, da erudição e do patriotis-
mo com que ornou as galas viçosas de
nossa justiça Federal.
Sua Excelência, senhores, é bem a

evocação do juiz que viveu como prega-
dor, a lição de elevação e beleza do sa-
cerdote que fez da toga a sua santidade,
e saiu a repartir justiça pelo coração dos
homens.

Deixo aqui, doutor ALBERTO, o re-
gistro de que esta Seção judiciária, com
a admiração que lhe conquistou o
mestrado de vosso ofício, sobretudo pelo
exemplo que frutificou de vossa judica-
tura, tem imensa alegria em contar
convosco para palestrar na solenidade de
abertura deste evento, e tem ainda a
mesma alegria ao saber que de agora em
diante, quando deixar-nos para retornar à
nossa ilha encantada - minha e vossa -,
levareis o testemunho de nossa eterna
gratidão, gratidão que manifesto em
nome de todos os que fizeram e fazem a
justiça Federal neste Estado.

Ilustríssimas Senhoras Doutoras ANA
MARIA OLIVEIRA SANTOS SILVA e
ANA VALÉRIA NEIVA MOREIRA ARA-
ÚjO, digníssimas diretoras de unidades
desta Seção judiciária, esteio de meu ofí-
cio como magistrado e como diretor do
Foro com quem tenho a honra de servir
aos desígnios da justiça Federal no Piauí.

Conclamando o vosso nome, reverencio
todos os colegas servidores presentes, tra-
balhadores de uma obra que não secon-
clui senão com a vida, pilares desta egré-
gia Casa de justiça.
Caríssimos estudantes que compare-

cem a esta solenidade, cuja juventude
de espírito no mistério próprio de seus
anseios iniciais, tem sido o berço de san-
tasaspirações, nobres audácias e grandes
rebeldias. Nossa congregação tem fé na
mocidade porque a vê carregada de flo-
res. Sede bem vindos à justiça Federal,
que se ilumina para acolher gente nova
e estimular vocações.
Minhas senhoras e meus s~nhores,

queridíssimos convidados.
De um lugar muito particular de mi-

nha imaginação, de onde posso serena-
mente fechar os olhos e fitar as estrelas,
tenho a impressão de que nestanoite elas
brilham com a suamelhor luz. Pareceque
realidade e fantasia entraram em acordo
e buscaram ocasião de me propiciar este
momento: estar entre aqueles que cele-
bram 40 anos de instalação da egrégia
Seção Judiciária do Estado do Piauí, na
segunda fase de implantação da justiça
Federal brasileira.
Quero confessar-vos o meu deslum-

bramento deste instante. Logo eu, um ha-
bitante do litoral que traz na alma a pu-
reza do sal. Nativo de uma ilha que sem-
pre soube guardar o culto das coisas e
dos encantos do mar, estou hoje a viver
num lugar onde a terra toca o céu por
todos os lados.

No fundo de minha consciência, ex-
plico este mistério como um capricho de
ousadia do destino. Quiseram os anjos
que se realizasse o inverossímil: experi-
mentar eu a tragédia íntima de sentir-me
pertencer a duas pátrias, amando-as com
a mesma devoção.

Perdoai-me, pois, se ao iniciar esta
solenidade, afasto-me da serenidade pro-

toco lar de meu ofício, ponho o coração
na boca e começo navegando por um mar
alvoroçado pelas emoções.
A história, eminentes convidados, é a

estradaconstruída de glórias que nos con-
duz festivamente a esta solenidade.

Iniciam-se hoje os eventos comemo-
rativos do aniversário de instalação desta
SeçãoJudiciária.
Creio que o momento é propício para

celebrar a gramática desta instituição.
Manter uma relação viva com a memória
de nosso tempo; revigorar o diálogo com
a nossaherança cultural; desfrutar do pres-
tígio invencível das coisas distantes no
tempo e no espaço; refazer o caminho
de nossaJustiça, partindo daqueles que a
fundaram; renovar-nos atravésda antigui-
dade.
Quarenta anos! Tantos casos, tantas

vidas, páginas inteiras recolhidas entre
estas paredes, manto diáfano de sonhos
e decepções! O passado com que pode-
mos conversar.
Quarenta anos! Um número que tem

a exata medida do prestígio e da grande-
za; a emanação celeste das grandes tra-
dições, pois quarenta também foram os
anos de caminhada do povo de Israel em
busca da terra prometida de Canaã; de
uma vida feliz e doce como o mel.
E hoje vós aqui estais para celebrar a

nossaSeçãoJudiciária. Estajovem senhora
que vos convida a descobrir a si mesma,
ao contemplar-se no espelho de sua tra-
jetória.

Esta,meus caríssimos,é a nossaCanaã.
Casa de santas aspirações, fábrica gene-
rosa de operários que, no silêncio de sua
solidão, aqui vivem a felicidade de par-
tir o pão e dar de comer a quem tem fome
de justiça.

Estaé a nossaSeção judiciária, a gran-
de obra de muitas vidas! Obra que não
se escreve apenas com tinta, senão com
luta e dignidade.
Acreditais, portanto, que a partir des-

te momento o passadose precipita no pre-
sentee nosconvida aabrir asportasparami-
raro horizonte em buscado futuro.
Ao terminar, num gesto de sincera

humildade, dirijo-me a todos que aqui
viestes celebrar conosco as venturas de
nossa caminhada, e peço a vós, que de
hoje em diante, quando fechardes os
olhos para vislumbrar o azul celeste,
enleveis os vossoscorações para também
nos recomendar e a esta Casaà proteção
dos céus, pois é de instituições como a
nossa, longamente experimentadas nos
temporais da vida, que o serhumano pode
encontrar refúgio seguro contra os espi-
nhos dos grandes descontentamentos.
Com estas palavras, cumpro o honro-

so encargo de dar início às comemora-
ções de quarenta anos de instalação da
SeçãoJudiciária do Estado do Piauí.
Sede bem vindos e muito obrigado.



Liberdade, Intimidade e Alteridade. Visão política do juiz

Juiz Federal Ricardo Felipe Rodrigues Macieira e o Desembargador Federal do Tribu-
nal Regional Federal da r Região, Fernando da Costa Tourinho Neto

No segundo dia da II Jornada
de Estudos Jurídicos da Jus
tiça Federal no Piauí, a

mesada primeira conferência foi pre-
sidida pelo Juiz Federal Ricardo
Felipe Rodrigues Macieira e com-
posta pelo Desembargador Federal
do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, Fernando da Costa Tourinho
Neto, que tratou sobre a "Liberdade,
Intimidade e Alteridade. Visão polí-
ticadojuiz."
O conferencista, ao iniciar os tra-

balhos, apresentou o conceito mais
amplo e/ou intuitivo de Liberdade-
a liberdade de fazer o que quer (a
liberdade total e absoluta). A partir
disso, começou a questionar quem
e como essa liberdade pode ser
exercida. Apresentou entendimento
de que, em princípio, não há restri-
ção à liberdade, mas que a restrição
é posta sobre nós a partir de nossa
criação, nossa cultura; ou seja, "a li-
berdade ocorre dentro de nós e so-
fre restrição de dentro de nós".
Citou o segundo artigo da Decla-

ração dos Direitos Humanos (1948),
que estácompletando sessentaanos,
em que predispõe que todos têm
direito a liberdade, sendo esse en-
tendimento transcrito para as várias
Constituições Democráticas, princi-
palmente a Constituição Brasileira,co-
nhecidacomo ConstituiçãoSocial.
Comentou sobre os instrumentos

jurídicos que restringem a liberdade:
prisão, prisão preventiva e temporá-
ria. Para ele, tais instrumentos são
medidas drásticas porque cerceiam
a liberdade; para haver restrição des-
ta liberdade, o juiz deve fundamen-
tar a sua decisão, se não o fizer esta-
rá cometendo crime de abuso de
autoridade. Epor estar subordinado
à lei, nãodeve sofrer influências ao de-
cidir, taiscomo o clamor da sociedade
paraque o réu sejacondenado.
Apresentou observações sobre as

ações da Polícia Federal que têm

coroamento da sociedade; para ele,
muitas vezes, a polícia se arroga de
dona da moral e dos inquéritos, uma
vez que esses inquéritos deveriam
ser meros relatórios sobre o que foi
feito ou deixados de fazer, mas na
verdade eles se transformam em
uma sentença penal condenatória.
Em 90% dos casos, o Ministério PÚ-
blico copia parte da relatório e o juiz
copia a denúncia do Ministério pú-
blico, criticou o Desembargador
Tourinho Neto.
Ressaltou, também que, para agir,

como, por exemplo, executar prisão
preventiva ou temporária, os agen-
tes da Polícia precisam de autoriza-
ção do magistrado; ou seja, o juiz é
quem determina a prisão, portanto,
a expressão de que a Polícia Federal
prende e aJustiça solta é falsa.
Ao tratar sobre Intimidade, a tra-

tou como corolário da liberdade e
denunciou ferimento de tal princípio,
criticando o abuso do uso da quebra
de sigilo telefônico. A quebra desse
sigilo passou a ser instrumento fun-
damentai de investigação, ferin-
do o princípio constitucional da
intimidade. A investigação da
polícia se resume ao grampo; sen-

do que tal ato só se justifica com
fundamentação legal plausível,
com respeito ao inciso X do arti-
go 5° da Constituição Federal.
Apresentou o conceito dado à In-

timidade pela Conferência Nórdica
sobre a Intimidade, realizada em
1967, em Estocolmo, como "direito
do homem de viver em forma inde-
pendente a sua vida com mínimo de
ingerência de outrem". Portanto, o
Estado não pode, com a justificativa
de combater a criminalidade, inva-
dir a vida e a alma das pessoas, pois
se retorna a uma ditadura de Estado
Totalitário.
Iniciou reflexões sobre Alteridade

(Outridade), considerando-a pressu-
posto de que todo homem social
depende da interação com outros
indivíduos. A liberdade do indivíduo
é garantida pela liberdade dos outros.
Citou vários autores que estabe-

leceram conceito à Alteridade, e fi-
nalizou concluindo que a prática da
alteridade conduz da diferença à
soma das relações interpessoais en-
tre os sereshumanos revestidasde ci-
dadania; e através da relação de
alteridade é possível exercer a cidada-
nia eestabelecerrelaçõespacíficas.



Eficácia das Decisões Judiciais contra o Poder Público

Juiz Federal da 4" Vara da Seção Judiciária do Piauí, Dr. Deriva/do de Figueiredo BezeITa
Fi/ho e o Juiz do Trabalho da 7" Região e Doutor em Direito Marcelo lima GueITa.

A mesa da segunda conferên-
cia do dia 29 de maio foi pre-
sidida pelo Juiz Federal da 4a

Vara da Seção Judiciária do Piauí, Dr.
Derivaldo de Figueiredo Bezerra Fi-
lho para tratar do tema "A eficácia
das decisões judiciais contra o Po-
der Público". O ilustre convidado
foi o Juiz do Trabalho da 7a Região
e Doutor em Direito Marcelo Lima
Guerra.
O conferencista iniciou o tema com

um comentário crítico sobre a eficá-
cia das decisões judiciais, principal-
mente com relação à execução judi-
cial. Para ele, no centro da questão
está a competência cognitiva
discursiva do juiz, ou seja, a forma de
saber dizer do magistrado, muito mais
do que na lei. A seguir, assegurou que
o tema em discussão poderia ser
explicitado em poucos minutos, pois
o que o magistrado poderia fazer con-
tra o Poder Público para assegurar o
cumprimento de sua decisão deveria
ser tudo que passasse pelo crivo da
proporcional idade.
Para tal conclusão, apresentou ar-

gumentos que funcionam como pre-
missas da decisão. Uma delas é a de
que o Poder Público, pelo Princípio
da Separação dos Poderes, está sub-
metido ao Poder Jurisdicional; esse
princípio coloca limites ao Poder Ju-
dicial Executivo apenas no tocante ao
meio a ser utilizado na satisfação do
crédito pecuniário (precatório) que
seja acima de certo valor; e em nome
da Separação do Poderes, os
precatórios devem ser judicialmente
controlados.
No caso de o Poder Público deso-

bedecer à decisão judicial, omagis-
trado deve compeli-lo a cumprir, pois
não existe discricionariedade. A com-
petência de conter decisão judicial
pela Administração Pública não é ato
administrativo, pois não há espaço
para administrar decisão judicial. Não
se trata de atividade administrativa.
Não existe nenhuma peculiaridade da
Administração que permita a ela tra-
tar a decisão judicial como ato admi-
nistrativo, muito menos invocar o Prin-
cípio da Separação dos Poderes; e se
existisse o juiz não poderia anular ato
administrativo.
"O Princípio da Separação dos Po-

deres impõe a obediência do Poder
Público à atividade executiva do Po-
der Jurisdicional, porque essaatividade é
típica e não pode ser subtraída pelo Po-
der Público, e fazê-Io é subtrair do Judici-
ário uma função específica."

Criticou a lei material como um
todo, que, segundo ele, não induz a
coerção social, nem ao cumprimento
fisiológico do direito; induz, sim, à
judicialização do direito da vida pri-
vada, principalmente as leis prote-
cionistas. E também observou que
a técnica legislativa, por não esti-
mular o princípio da alteridade do
Direito, causa a invisibilidade so-
cial do direito.
Encerrou a conferência com refle-

xões a respeito dos paradigmas do co-
nhecimento judiciário, entendendo
que o juiz, além de ter a competência
cognitiva discursiva, deve também
saber aplicar o direito, principalmen-
te no processo executório. Para ele, o
juiz deve saber liderar, em especial no
âmbito administrativo, gerindo não só
a estrutura em que está inserido, mas
seus próprios atos.

Auditârio lotado durante a Conferência Desembargador Federal do TRF da r Região Tourinho Neto as-
siste à palestra ao lado do Juiz Federal Ricardo Macieira



As Perspectivas do Direito Civil no Século XXI

Juiz Federal Marcelo Can'alllO Cavalcante de Oliveira e a Juíza Federal e Professora
da Universidade Federal da Bahia, Dra. Nilza Maria Costa dos Reis

A mesa da terceira conferência
do segundo dia da 11jornada de
Estudos jurídicos foi presidida

pelo juiz Federal Marcelo Carvalho
Cavalcante de Oliveira e tratou do
tema "As Perspectivas do Direito Civil
no Século XXI". A ilustre conferencis-
ta convidada foi a juíza Federal da
Seção judiciária da Bahia, e Professo-
ra da Universidade Federal da Bahia
Nilza Maria Costa dos Reis.
A palestrante, fazendo a abordagem

do Código Civil de 2002 com obser-
vância conjunta à Constituição Fede-
ral e às influências trazidas pelo CC/
1916, principiou a conferência
lembrando que o Código Civil
de 1916 espelhava a noção prove-
niente do liberalismo econômico, o
individualismo.
Através da globalização, entende

que ocorreu "a grande virada" (mu-
dança) no século XXI: a visualização,
sob uma nova ótica axiológica, das
regras de direito civil que são
direcionadas a regular a vida da pes-
soa mesmo antes do nascimento, em-
bora como expectativa, para conferir
personalidade até o nascituro; duran-
te a vida, nos negócios, nos atos para
ter e obter coisas, no ato de constituir
família, e mesmo para depois de sua
morte; ou seja, não há ninguém que
passe ileso sem ser alcançado por uma
norma de Direito Civil. Todavia, as
normas de Direito Civil não podem
ser visualizadas de forma solitária, se-
não a partir de uma leitura sistemáti-
ca da Constituição, que não traz para
ser seguido apenas o princípio da dig-
nidade da pessoa humana, mas um
conjunto de regras e princípios que
devem ser observados pelo novo có-
digo civil, que não é tão novo, pois o
proleto data de 1975.

E preciso resgatar, através das nor-
mas de Direito Civil, a dignidade da
pessoa humana, mediante uma
diretiva de despatrimonialização e
também de funcionalidade de seus ins-
titutos.
Em relação aos direitos da perso-

nalidade, considera que estes repre-
sentam o último refúgio de proteção
do ser humano enquanto pessoa, eles
amparam situaçôes existenciais; então
quando coloca em confronto um des-
ses direitos com um direito material
de dimensão econômica, aquele pre-
valece, pois para o indivíduo existir

não é necessário ter. O ser humano é
o valor fundante e fim do
ordenamento jurídico.
Em relação aos contratos, alguns

princípios que devem nortear o com-
portamento das. partes contratantes,
que são postos pela doutrina como
deveres acessórios, na verdade são
ínsitos ao ato negociai, como por
exemplo, lealdade, honestidade e co-
operação. Essessão obrigatórios ao fir-
mar contrato, pois ao constituir rela-
ção contratual deve haver probidade
entre as parte (boa-fé objetiva). Nessa
perspectiva "o contrato deve ser feito
por cooperação, não por sujeição a
parte credora". Dentro da cooperação
se alia a função social do contrato, que
passa pelo propósito que o contrato
visa atingir.
Nesse sentido, é importantíssima a

aplicação das normas e princípios
constitucionais que impôem não ape-
nas a apreensão dos conceitos em co-
mento, como também uma releitura
axiológica orientada para a disciplina
encaminhada à matéria, e de modo
particular aos interesses representados
nas relações contratuais. Esses princí-
pios estão presentes tanto nos atos pre-
liminares do contrato quanto na sua
execução.
No que se refere ao Direito de Em-

presa, citando Miguel Reale, é uma
inovação, e apresentou algumas mu-
danças com relação aos empresários,
a utilidade social da empresa, a posi-

ção do sócio-administrador, entre ou-
tras observações. E observou que a
empresa traz a função social da pro-
priedade da empresa.
Quanto aos Direitos Reais, fez co-

mentários a respeito do direito à pro-
priedade, enfocando a função social
da propriedade, entendendo que o
proprietário estabelece uma relação
de propriedade com o bem, no que
diz respeito a demonstrar a funciona-
lidade de tal, além de apresentar limi-
tações ao seu uso, como por exem-
plo, o direito de vizinhança. E citou
conseqüências sobre a não demons-
tração pelo proprietário da função
social da bem.
Fez colocações sobre as inovações

sobre Direito de Família, reconheci-
da pela Constituição Federal e timi-
damente pelo novo Código Civil, em
que se reconheceu a união estável,
apresentando o h istórico no
ordenamento brasileiro do repúdio ao
concubinato. Fez críticas ao legislador
quanto aos termos de tal reconheci-
mento, como a lealdade e fidelidade;
conceituou Família em vários aspec-
tos, e entende que tal conceito não
deve se restringir à família
monoparental e sim abranger mais
parentes, como os avós, tios ...
Tratou sobre a adoção feita por so-

mente um indivíduo.
Por fim, ainda comentou sobre a

dissolução conjugal e sucessões testa-
mentárias.



o Novo Processo Civil e os Direitos dos Cidadãos

juiz Federal da Subseção judiciária de Picos Dr. Sandro Helano Soares Santiago, juiz
Federal da Seção judiciária da Bahia, o Dr. Luiz Salomão Amaral Viana e Deputado
Federal Paes Landim

trutura jurídica se não ocorrer a trans-
formação mental dos juristas diante
das situações a serem decididas (jui-
zes, advogados, servidores, promo-
tores...). O operador do Direito deve
se envolver politicamente na reso-
lução dos conflitos.

Assinalou que "o legislador está
cumprindo sua parte no que diz res-
peito a melhoria da legislação, estru-
tura do judiciário e formação psico-
lógica do operador do Direito; sen-
do que a justiça do Trabalho está al-
guns passosa frente no que concerne
a postura de efetivação do Direito".

Afirmou que a parte envolvida em
processo não está interessada na sen-
tença do processo, mas como vai ad-
quirir o pedido processual; e isto
ocorre não no processo de conheci-
mento, mas no procedimento de exe-

Presidida pelo juiz Federal da
Subseção judiciária de Picos, o
Dr. Sandro Helano SoaresSan-

tiago, a quarta conferência do segun-
do dia da II jornada foi proferida pelo
juiz Federal da Seção judiciária da
Bahia, o Dr. Luiz Salomão Amaral
Viana, e contou com a presença
do Deputado Federal Paes
Landim à mesa, para tratar sobre
"O Novo Processo Civil e os Di-
reitos dos Cidadãos".

Ao iniciar os trabalhos, o conferen-
cista lembrou a função do Direito de
assegurar a estabilidade da socieda-
de, e do processo civil como instru-
mento para a composição dos Iitígi-
os. Lembrou, também, que nos pri-
meiros estudos de sobre o processo
civil, este era considerado mero
acessório do Direito material, tendo
sido demonstrado, apenas em 1958,
que o Direito Processual tinha auto-
nomia. Com esse entendimento, os
doutri nadores tiveram interesse de
explorar essa autonomia, sendo isto
refletido pelo Código de Processo
Civil Brasileiro. No entanto, foi veri-
ficado que o aumento da tecnicidade
processual se tornava incompatível
com as demandas judiciais, diminu-
indo a eficácia do Poder judiciário.

Constatada a falência do modelo
processual buscou-se estudar solu-
ções para efetivar o direito proces-
sual civil. Dentre vários estudiosos,
Francesco Carnelutti identificou três
núcleos básicos para melhorar a ati-
vidade jurisdicional e consagrar os
direitos dos cidadãos. Tais são: a le-
gislação processual - se esta exigir
nível de formalidade incompatível
com a efetividade que se busca no
processo, não se vai conseguir uma
prestação jurisdicional célere; a es-
trutura do Poder judiciário - se ao
lado de uma legislação apta a apli-
car uma prestação jurisdicional rápi-
da não se munir o Poder judiciário
de uma estrutura física e humana
capaz de dar conta das demandas,
não vai ser suficiente; e a qualidade
do operador do Direito - o homem
que opera o Direito é um dos pila-
res que sustentam a efetividade do
processo; é preciso, pois, que ele
esteja preparado para enfrentar as si-
tuações que o Direito apresenta. E
não adiantará ter uma boa lei e es-

cução, e é "neste pon-
to que deve se obser-
var o valor pol ítico da
lei 11.23212005
(reformulou o
sincretismo processu-
al) e da lei 11.382/
2006 (recriou o pro-
cesso de execução),
pois são instrumentos
jurídicos fortíssimos
para demonstrar que o
Poder Legislativo está
cumprindo a missão

Luiz Salomão Amaral Viana, juiz Federal da Seção judici- de prover o sistema
ária da Bàhia, ladeado pelo juiz Federal diretor da processual de meios
Subs~ção judiciária de Picos/P/, Sandro He!ano Soares legislativos efetivos
SantlOgo e pelo Deputado Federal Paes LandIm. para que o Direito seja

melhor operado." Citou um breve
histórico das alterações feitas no Có-
digo de ProcessoCivil até chegar nas
leis citadas.

Por fim, discorreu sobre a inse-
gurança quanto ao conceito de sen-
tença feita pelo art. 11.382/2006, que
foi reprovada pela doutrina; no en-
tanto, para o conferencista, o legisla-
dor agiu com coerência no contexto
legal, pois ele busca não mais a cer-
teza do direito, mas a sua
efetividade; ele forneceu os meios
de melhor operar o Direito.
"Estamos diante de um 'Novo' Có-
digo de Processo Civil e devemos,
como operadores de direito, analisar
a nova legislação revisando os va-
lores adquiridos na vida jurídica
para que a aplicação da lei seja
eficaz", finalizou.



Dos Conflitos Constitucionais entre a Posse e a Propriedade

Desembargador Federal do TRF da 3Q Região, Luís Paulo Cotrim Guimarães, ao lado
do Juiz Federal Márcio Braga Magalhães, que presidiu a mesa da Conferência

No último dia da II Jornada de
Estudos Jurídicos da Justiça
Federal no Piauí foi minis-

trada a Conferência sobre "Conflitos
entre a posse e a propriedade no
ordenamento jurídico brasileiro"
pelo Desembargador Federal do Tri-
bunal Regional Federal da 3a Região
Luis Paulo Cotrim Guimarães. A pre-
sidência da mesaficou a cargo do Juiz
Federal Márcio Braga Magalhães.
Ao iniciar a conferência, comen-

tou sobre os conceitos de Posse e
Propriedade trazidos pelo Código
Civil, levantando questionamento
sobre a vinculação da posse ao di-
reito de propriedade. E para buscar
respostas, apresentou a Teoria Soci-
ológica da Posse, segundo a qual a
posse de determinado bem deve ter
função social.
Segundo o conferencista, o

ordenamento jurídico brasileiro va-
loriza mais a utilização do bem do
que o direito à propriedade; demons-
trou tal entendimento com hipóteses
previstas no Código Civil, tais como
a perda da propriedade pelo aban-
dono (CC, art. 1276), pois este se dá
pela não utilização ou não atribuição
de função social à propriedade.
Comentou sobre o 92° do art. 1276

do Código Civil, considerando-o
inconstitucional, pois fere o princípio

do devido processo legal, do contra-
ditório e da ampla defesa, fundamen-
tando que o tal parágrafo não leva
em consideração o entendimento de
abandono como a intenção manifes-
tada de não querer mais a coisa para
si; considera abandono o não paga-
mento de tributos. Com isso chegou
a questionar se o que dispõe o 92°
seria ou não uma forma de confisco.
Ainda falou-se sobre as situações

adversas que levariam o proprietá-
rio a não dar ao bem função social,
tais como não ter como pagar os tri-
butos e o casode desapropriaçãojudi-
cial, em que o juiz determina a desa-
propriaçãode bematravésdaanálisede
requisitos de interpretação ampla,
previstos no art. 1.228, 9940 e 5°, e
com a fixação de justa indenização.

Por fim, apresentou, com os devi-
dos comentários, as novidades civis
da concessão de uso especial de
moradia e a concessão de direito real
de uso, que têm por fundamento o
direito social de moradia, previsto no
art. 6° da Constituição Federal, e o
objetivo fundamental da erradicação
da pobreza e da redução das desi-
gualdades sociais (CF, art. 3°, 111).

Intensa participação de estudantes das
Faculdades de Direito da Capital

Juízes Federais da Seção Judiciária do Piauí em registro ao lado
dos ilustres conferencistas da 11Jornada

Juízes Federais Rodrigo Pinheiro e Leonardo Coutinho entre os
ilustres participantes da 11Jornada
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Juiz Federal Carlos Augusto Pires Brandão 1/0 momento da abertura da Conferência
que teve o Juiz Federal da Seção Judiciária do Paraná, Friedman Anderson Wendpap,
como conferencista

A Conferência sobre os Princí
pios da Ética Judicial Brasilei
ra foi ministrada pelo Juiz Fe-

deral da Seção Judiciária do Paraná
Friedman Anderson Wendpap e
teve a mesa presidida pelo Juiz Fe-
deral Carlos Augusto Pires Brandão

Iniciou a conferência fazendo a
distinção entre ética e moral, consi-
derando semânticos os problemas
para delimitá-los, então os conside-
rou semelhantes. Ao adentrar em tal
questão fez paralelo entre ética e
etiqueta, em que considerou esta im-
portanteparaasrelaçõessociais,masque
nãodeterminaaqualidademoral do ser.
Insto quem faz é a ética.

Apresentou questionamento sobre
a existência de progresso moral do
ser no seu individualismo e expõs
opinião negativa, pois acredita em
um progresso na convivência entre
os indivíduos, apesar de mais lento
do que a evolução tecnológica. E
também prestou informação sobre
posicionamentos que defendem a
existência de padrões morais nos
genes humanos que são preceden-
tes às informações culturais que re-
cebemos posteriormente.

Abordou a liberdade que tem o ser
humano de atuar contrariamente ao
programado e escolher os meios e
os fins, diferentemente dos outros
animais que seguem o instin,to (pa-
drão natural programado); "E neste
ponto que entram asquestões éticas,
porque temos liberdade", assinalou.
Entretanto, ressaltou a existência do
conhecimento comum das questões
éticas que nos dota de comporta-
mentos programados (miméticos),
pois se em cada dilema ético tiver-
mos que fazer confabulações filosó-
ficas, não viveríamos, completou.

Segundo o palestrante, vivemos -
a todo momento- diante de várias si-
tuações éticas, desde as de baixo até
as de alto grau de complexidade.
Sendo que, diante das situações mais
sofisticadas começamos a nos pertur-
bar, pois nem sempre em tais circuns-
tâncias o bem e o mal estão nítidos;
mas existem situações ainda mais di-
fíceis, nas quais estamos entre o
"bem e o bem", como ocorre no con-
flito de princípios, em que se deve
escolher qual deles vai preponderar.

Comentou sobre a dificuldade de

desenvolver raciocínio sobre ética
sem tocar no âmbito das emoções,
pois os valores que mandam na so-
ciedade surgem e transitam entre a
profundeza emocional e a razão,
sendo esses valores de difícil apre-
ensão; só conhece tais valores quem
está imerso na cultura em que vive,
gera e transforma.

Acrescentou ainda, que o senso
comum e o conhecimento progra-
mado valorizam a honra - que se
exterioriza através da reputação. A
honra é extremamente importante
para a convivência e o controle so-
cial, pois a reputação é condição
essencial para que haja confiança
nas relações.

Nessesentido, afirmou que asde-
cisões judiciais devem ser plenas de
honra, pois costumam ser contra ma-
joritárias (colide com a maioria). Ra-
ramente, a maioria precisa de am-
paro judicial, devido ao fato de que
as deliberações jurídicas são
dirigidas aos que se encontram frá-
geis, como no caso dos
hipossuficientes nos dissídios traba-
lhistas. Ao tomar decisão contra ma-
joritária, a legitimação da decisão é
difícil, pois se dá plenitude à honra
que ela porta; sendo essa medida
importante nadecisão judicial no que
toca a legitimação.

Especificamente no que concerne
à legitimação do magistrado, a dife-

renciou em dois tipos: a estática, ad-
quirida em concurso; e a dinâmica,
contraída pela celeridade do pro-
nunciamento de decisões. Sendo
que a legitimação da magistratu-
ra deve ser vista não como um
ato, mas como fato percebido ao
longo da judicatura.

A legitimação, por conseguinte,
deve ser dotada de honra e expor
confiança, pois sem esta é gerada a
sensação de falta de legitimidade.
Daí a impossibilidade de o magistra-
do separar a moral públ ica da priva-
da em sua atividade pública.

Nesse sentido, apresentou duas
possibilidades na postura ética jurí-
dica: a deontológica, que demonstra
garantia de cumprimento da lei; e a
consequencialista, em que se anali-
sam todas as conseqüências do ato
decisório. Para o palestrante, na di-
nâmica das ações observa-se a utili-
zação conjunta dessas possibilida-
des, tanto no âmbito dos atos de
cunho jurisdicional quanto nos
atos de cunho administrativo pra-
ticados pelo juiz.

Finalizou a conferência, apresen-
tando comentários sobre a
visualização dos jurisdicionados pe-
rante o magistrado e sobre sua com-
petência moral.

Houve extensa discussão sobre o
tema entre os magistrados presentes
e o público.



Inauguração da Sala de Memória "Lucrécio Avellino"
engrandece e orgulha a Justiça Federal piauiense

Como parte das comemorações
dos 40 anos de instalação da
Justiça Federal no estado do

Piauí, no dia 30 de maio foi inaugu-
rada a Sala de Memória da SeçãoJu-
diciária.

A implantação da Sala de Memó-
ria da Justiça Federal no Piauí se deu
a partir de um projeto elaborado pela
supervisora da Seção de Comunica-
ção Social, Francisca Zelma Lima Ca-
valcante, aprovado pelo então Dire-
tor do Foro Juiz Federal Ricardo
Felipe Rodrigues Macieira e execu-
tado por uma comissão composta pe-
los servidores Ana Valéria Neiva
Moreira Araújo, Diretora do Núcleo
de Administração, Eliana Candeira
Valois, Supervisora da Seção de Bi-
blioteca, Francisca Zelma Lima Ca-

I .

---

valcante, Supervisora da Seção de
Comunicação Social, José Ribamar
Rodrigues do Monte, Diretor da Se-
cretaria Administrativa, Márcia Regi-
na dos Santos Costa, Diretora do
Núcleo de Controle Interno, Maria
Dinorá Nunes Teles, Supervisora da
Seção de Desenvolvimento e Avali-
ação de Recursos Humanos, Regia
Vitoria da Silva Feitosa, Analista Ju-
diciária, Área Administrativa, Walter
Augusto Osorio Junior, Supervisor da
Seção de Informática, e o servidor
aposentado Francisco das Chagas Pi-
res da Silva.

Com o objetivo de criar um espa-
ço de preservação da memória da
SeçãoJudiciária do Piauí, de modo a
construir sua identidade não só como
instituição singular mas também na
sua inter-relação com a sociedade no
tempo e no espaço, a Sala de Me-
mória da Justiça Federal homena-
geou o Juiz Federal Lucrécio Dantas
Avellino, o 4° juiz federal da 1a fase
daJustiça Federal no Piauí, que exer-
ceu a magistratura federal por ape-
nas quatro anos, em função de sua
morte em 1928.

A Sala de Memória "Lucrécio
Avellino" é constituída de documen-
tos e objetos constitutivos de acer-
vos fotográfico, audiovisual,textual,ma-
terial e de coleçõespessoais,proporcio-
nando a sociedade,a partir do contato
com tais informações,o conhecimento
sobreo trabalho exercido pela Justiça
Federal e o estímulo à consciência
social na pesquisa, conservação e res-
tauração do patrimônio da Justiça.
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Justiça Federal outorga

Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário
"Evandro Lins e Silva"

Outorgada pelo Diretor do
Foro da Seção Judiciária
do Estado do Piau í, atra-

vés de Portaria, tem por objetivo
galardoar magistrados e servidores
graduados que atuam ou atuaram
naJustiça Federal de Primeiro Grau
da Seção Judiciária do Estado do
Piauí, autoridades, personalidades
e demais pessoas físicas, nacionais
ou estrangeiras, que se hajam dis-
tinguido ou projetado em quais-
quer ramos do Direito, bem como

Desembargador Federal Jirair Aram
Meguerian

Desembargador Federal Hércules
Quasímodo da Mota Dias

Juiz Federal Sa/mon de Noronha Lustosa
Nogueira (representado pelo filho
Emídio Augusto VerasLustosaNogueira)

outra atividade sócio-cultural, ou
que tenham prestado relevantes
serviços à Justiça Federal, de modo
especial, à Justiça Federal no Esta-
do do Piauí.

Instituída pela Portaria n. 265/
2004/DIREF de 7 de maio de 2004,
a Comenda Grã-Cruz do Mérito Ju-
diciário "Evandro Lins e Silva" é re-
presentada por uma insígnia sobre
um resplendor dourado, que re-
presenta o brilho do Sol que, em
apologia à Justiça, não distingue a

Desembargador Federal Daniel Paes
Ribeiro

Desembargador do Tribunal de Justiça
Álvaro Brandão Filho

Juiz Federal Agnelo Nogueira Pereira
da Silva (representado pela esposa Una
Josephina Gayoso e Almendra Pereira
da Silva)

quem servir, promovendo o bem
de todos, sem preconceitos de ori-
gem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação.
Estainsígnia é pendente de faixa em
gorgorão de seda nas cores ama-
rela, branca e azul, símbolos do
exercício da magistratura e da se-
renidade, clareza e transparência.

Por ocasião das comemorações
dos 40 anos de instalação da Justi-
ça Federal no Piauí foram agracia-
das as seguintes personalidades:

Desembargador Federal Antônio Sávio
de Oliveira Chaves

Desembargador do Tribunal de Justiça
Doutor Luiz Fortes do Rego

Desembargador Federal Alberto José
Tavares Vieira da Silva
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juiz Federal Derivaldo de Figueiredo
Bezerra Filho

juiz Federal Agapito Machado

Promotor de justiça - Dr. Cláudio Bastos
Lopes

Professor Adélman de Barros Vil/a

juiz Federal Carlos Augusto Pires
Brandão

juiz Federal Clodomir Sebastião Reis

Defensor Público - Roberto Gonçalves
de Freitas Filho

Professora Fides Angélica de Castro
Veloso Mendes Ommati

4~

juiz Federal Pompeu de Sousa Brasil

Procurador a República - Dr. Wellington
Luis de Sousa Bonfim

Magnífico Reitor Professor Doutor Luiz
de Sousa Santos Júnior

Advogado - Doutor Luiz Gonzaga Soa-
res Viana



Advogado -Doutor Celso Barros Coelho Dr. Felipe dos Santos Jacinto Maria Célis Portela Nunes - servidora
aposentada

João Crisóstomo Batista - servidor apo-
sentada

João da Cruz Viana Cabral - servidor
aposentado

Francisco Alves de Almeida - servidor
aposentado

Ana Valéria
Neiva Moreira
Araújo - Diretora
do Núcleo de
Administração

Ana Maria Oliveira dos Santos Silva -
Diretora de Secretaria da ld Vara

Ana Flavia Pereira Madureira - Direto-
ra de Secretaria da 4d Vara

Celso Augusto Oliveira da Silva - Dire-
tor de Secretaria da 3d Vara

Marcos Napoleão do Rêgo Paiva Dias -
Diretor de Secretaria da 6d Vara

José Ribamar
Rodrigues do

Monte - Diretor
da Secretaria

Administrativa

Raimundo Nonato Rodrigues Bezerra -
Diretor de Secretaria da 2d Vara

Aléssio Sales Lustosa - Diretor de Secre-
taria da 5d Vara
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Nome do auditório da Justiça Federal homenageia
Juiz Federal da Seção Judiciária

4ft
. .O primeirO

No último dia das comemorações pela passagem
dos 40 anos de instalação da Seção Judiciária no
Piauí foi inaugurada a placa que nomeia o audi-

tório do Edifício-sede da Seccional em homenagem ao
primeiro Juiz Federal da Seção Judiciária, Salmon Lustosa.
Conheça um pouco de sua história:
Salmon de Noronha Lustosa Nogueira nasceu na cida-

de de Barra do Rio Grande, Bahia, em 11 de abril de 1910.
Graduou-se em Direito pela Faculdade de Recife, em

1933.
Exerceu o cargo de Juiz de Direito das Comarcas de

Corrente, Piripiri, Floriano e Parnaíba, no Estado do Piauí.
Em 30 de abril de 1965, foi nomeado Desembargador

do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
Assumiu o cargo de Juiz Federal da Seção Judiciária do

Estado do Piauí em 02 de maio de 1967. Aposentou-se
em 21 de março de 1980.
Primeiro Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção Judici-

ária do Piauí na segunda fase da Justiça Federal no Brasil.
Faleceu em 22 de janeiro de 2000, na cidade de

Parnaíba, Piauí.

lançamento do Carimbo comemorativo
dos 40 anos de Justiça Federal no Piauí

.~-___ J

Ocarimbo comemorativo é emi
tido com o objetivo de divul
gar e dar perenidade às insti-

tuições prestadoras de serviços e
ações relevantes, seja em âmbito na-
cional, seja em âmbito internacional.

A Justiça Federal no Piauí terá uma
marca consagrada que passará trinta
dias à disposição para efetiva
obliteração de todas as cOlTespondên-
cias que forem emitidas pela Seção Judici-
áIia. Após os tlinta dias, ficará à disposi-

ção, por cento e vinte d.ias,em âmbito na-
cional para todos os colecionadores e, pos-
teriormente, irá para o museu postal onde
ficará à disposição tanto para interesse da
Justiça como para a História do selo,
do calimbo e da Justiça brasileira.
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Comemorações são encerradas com posse

do novo Diretor do Foro

A solenidade de posse do novo
Diretor do Foro da Seção Judi-
ciária do Piauí, na noite do dia

30 de maio de 2008, encerrou as co-
memorações dos 40 anos de Justi-
ça Federal no Piauí e foi marcada
pelo compromisso com a Demo-
cracia e com o Estado de Direito.

Presidida pelo Desembargador Fe-
deral Daniel Paes Ribeiro - que repre-
sentou a Presidência do TRF da 1 a
Região - contou com a presença de
autoridades dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, servidores da
Justiça Federal e advogados.

Assumiram as funções de Diretor e
de Vice-Diretor, respectivamente, os
Juízes Federais Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho e Marce-
lo Carvalho Cavalcante de Olivei-
ra, para o período de maio de 2008
a maio de 2009.

O Juiz Federal Derivaldo de
Figueiredo, em seu discurso de posse,
ressaltou a responsabilidade ao assu-
mir o cargo de Diretor do Foro e a
representação de uma instituição, se-
gundo ele, tem a Magna missão de
velar diuturnamente em nosso Estado
pela sua inclusão de fato no Pacto
Federativo. "Vigília que se dá com
a defesa e realização intransigente
dos princípios constitucionais nes-
ta Terra Mafrense", afirmou o novo
Diretor do Foro.

Com um discurso de defesa dos
princípios constitucionais, foi muito
aplaudido quando fez uma ácida críti-

Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo ao lado do Desembargador Federal Daniel Paes
Ribeiro, representante do TRF da ]O Região, na solenidade de posse.

Juiz Federal
Ricardo Felipe

Rodrigues
Macieira despede-

se da função e
cumprimenta o
novo Diretor do

Foro Juiz Federal
Derivaldo de

Figueiredo Bezerra
Filho.

Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho na mesa de honra da solenidade de
transmissão dafunção de Diretor do Foro da SJPI, ao lado do Procurador da República
Antônio Cavalcante e do Desembargador Federal do TRF da ]O Região, Antonio Sávio.

ca ao momento atual onde poderes e
instituições se digladiam sob os holo-
fotes da mídia, ao arrepio de princípi-
os constitucionais que garantem a
inviolabilidade do cidadão. Registrou:
"É excelsa a missão da Justiça Federal
chancelar, através de um processo ju-
dicial célere e eficaz, com decisões
tranqüilas e seguras, o combate à
improbidade administrativa iniciado
pelas autoridades do Ministério Públi-
co e da Polícia. Contudo, divina é a
sua missão de garantir que essa atua-
ção, com a desculpa de ser eficaz, na
verdade não acabe se tornando num
golpe de morte ao Estado Democráti-
co de Direito, por conta da violação
aos direitos e garantias fundamentais
do cidadão."

Ao final, um jantar foi oferecido aos
convidados, ao som da Orquestra Nos-
talgia, e o bolo dos 40 anos de JustiçaFe-
deral foi servido aos presentes.
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Discurso de posse do Juiz Federal Derivaldo de

Figueiredo Bezerra Filho na função de Diretor do Foro

Muito obrigado a todos.

conta da violação aos direitos e garantias
fundamentais do cidadão.

É impossível a existência de uma so-
ciedade livre e democrática, sem a pre-
servação do princípio da autoridade. Au-
toridade é certo, a ser constituída de for-
ma legítima, através de procedimentos
participativos, baseados na isonomia e
igualdade de oportunidades aos que tem
vontade e vocação para servir através do
exercício do poder. Autoridade cuja le-
gitimidade se constrói, também, através
da forma como é exercida, devendo esse
exercício ser controlado pela sociedade
continuamente.

O princípio da autoridade, assim, é
um elemento essencial na construção de
um Estadojusto e democrático. Afastá-lo
é cairmos no caos de uma sociedade cuja
autoridade é baseada no Poder de Fato,
no poder da força bruta, das armas, da
coação de quem tem a informação. Não
podemos, sob a desculpa de combater-
mos a corrupção, passarmosaaceitar que
se implante em nosso país um estado
pol icialesco.

O combate à corrupção não deve nun-
ca ser um fim em se mesmo, baseado
unicamente num juízo de resultado,
a validar qualquer agir do poder pú-
blico mas, deve sim, constituir-se num
meio de construirmos uma nação fun-
dada em princípios de democracia em
todos os seus setores. Não podemos
retroceder jamais em nossas conquis-
tas que hoje desenham a cidadania, e
que se encontram gravadas na Consti-
tuição Federal.

Por fim encerro essasminhas palavras
com sentimentos confessos de
indisfarçável orgulho por ser a mim con-
fiado essedesafio, e da apreensão já tran-
qüilizada pela certeza do apoio de fami-
liares e amigos queridos aqui presentes,
e pela convicção de iniciar uma jornada
ao lado de valorosos companheiros de
trabalho, servidores e magistrados.

Senhor Presidente

Há três dias atrás, quando ouvíamos
aqui neste formoso auditório, na casa da
Justiça Federal, o Hino do Piauí cantado
pelo coral de vaqueiros, um coral forma-
do por homens curtidos pela faina do tem-
po, pela lida perigosa nos vastos campos
desse meu lugar, tive a alma enlevada
por sentimentos de coragem desbravado-
ra, força, persistência e liberdade. São
essesos valores que há muito fiaram as
fibras do coração do povo desta terra, tra-
duzidos no seu símbolo maior que é a
figura do vaqueiro, cavaleiro mítico de
nossafundação.
Aqui, desde o séc. XVIII com o movi-

mento pela independência a liberdade
tem o sentido de conquista, movimento
da luta do povo formado por todos seus
integrantes, vaqueiros, fazendeiros, agri-
cultores, índios, pequenos comerciantes
e mascates. Paranós, a liberdade sempre
foi um bem conquistado coletivamente,
num movimento solidário com quem dá
a vida por esta terra e por todos os valo-
res que ela representa; num ato que nos
torna, antes de tudo brasileiros. Assim o
foi quando nos idos de 1823 reafirmamos
nossa brasilidade ao defender a
integração de todo meio norte e nor-
te do Brasil, a golpes de foices, fa-
cões e jucás na batalha do Rio
Jenipapo, travada nas cercanias da
bela e heróica terra de Campo Maior.
Arcabuzes, foices e facões, em bata-

lhas sangrentas durante sete longos me-
ses, contra o ribombar dos canhões do
Major General Joséda Cunha Fidié, man-
dado por EI Rei especialmente para im-
pedir a independência do Pará, Piauí e
Maranhão, e assim concretizar a criação
da província do Grão Pará, sob o jugo
lusitano.
Nessetempo tão distante, mas tão pre-

sente, pois gravado como medalha no
coração de cada piauiense, foi escrita uma
das mais belas e heróicas páginas da his-
tória deste pais, quando num ato de sa-
crifício os combatentes campomaiorenses
conclamaram irmãos de outras provínci-
as a participarem da luta, e lhes entrega-
ram suasarmas de fogo para que não pai-
rasse nenhum lapso de dúvida em sua
convicção de pelejarem contra as tropas
de Fidié.

É esse sentimento de integração, de
brasilidade antes de tudo, que está a le-
gitimar a Justiça Federal em nosso Esta-
do e a atuação de todos que a compõem.
O orgulho de que o piauiense está imbu-
ído em relação a esta instituição nasce
da missão que ela tem desempenhado
para a integração do nosso Piauí nesse
projeto de construir uma grande nação,
um Brasil efetivamente independente,
em que as instituições sejam baseadasem
relações transparentes, éticas, sol idárias;
e que a preservação da cidadania em to-
das as suas vertentes: pol ítica, social e
econômica, concretize-se como bem
maior de todos nós, indistintamente.
Veja, Sr. Presidente a minha respon-

Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, Diretor do Foro da Seção Judiciária
do Piauí para o período 2008/2009

sabilidade ao assumir o cargo de Diretor
do Foro e a representação de uma insti-
tuição que tem a Magna missão de velar
diuturnamente em nosso Estadopela sua
inclusão de fato no Pacto Federativo. Vi-
gília que sedá com a defesa e realização
intransigente dos princípios constitucio-
nais nesta Terra Mafrense.

Uma responsabilidade que assomapor
força dos tempos estranhos em que hoje
vivemos. Tempo em que os poderes e
suas instituições se degladiam sob os
holofotes da mídia. Tempos em que pro-
jetos políticos corporativos das institui-
ções oficiais tomam corpo levados por
interessesde categorias que seencontram
alojadas dentro do Estado, independen-
te da relação de harmonia e mútuo con-
trole entre os poderes e das pol íticas pú-
blicas já desenhadas.
Cada vez mais atuações açodadas por

parte de agentesestataisà procura de uma
legitimação popular via imprensa, ao ar-
repio de princípios constitucionais que
garantem a inviolabilidade do cidadão e
preservação da legítima autoridade tem
sido comum em nosso país. Cada vez
mais atuações midiáticas desses agentes
estatais têm criado uma falsa eficácia,
baseadaem decisões provisórias, prisões
temporárias cujo efeito maior tem sido a
execração pública de autoridades consti-
tuídas sem a prévia existência de um pro-
cesso justo e eficaz; o dano maior fruto
dessa atuação tem sido a perda da
impessoalidade e oficialidade no agir
dessesagentes estatais e a descrença nas
insti,tuições públicas.

Eexcelsa a missão da Justiça Federal
chancelar, através de um processo judi-
cial célere e eficaz, com decisões tran-
qüilas e seguras, o combate à
improbidade administrativa iniciado pe-
las autoridades do Ministério Público e
da Polícia. Contudo, divina é a sua mis-
são de garantir que essaatuação, com a
desculpa de ser eficaz, na verdade não
acabe se tornando num golpe de morte
ao Estado Democrático de Direito, por
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Discurso de Encerramento das Comemorações dos

40 Anos de Instalação da Seção Judiciária do Piauí e
Transmissão das funções de Diretor do Foro

Excelentíssimo Senhor
Desembargador Federal DANIEL
PAESRIBEIRO, digníssimo represen-
tante da presidência do Tribunal Re-
gional Federal da 1a Região.

(...) .
Excelentíssimo Senhor Doutor

ROBERTO CARVALHO VELOSO,
digníssimo representante da presi-
dência da ASSOCIAÇÃO DOS
JUíZES FEDERAIS DA 1a REGIÃO -
AJUFER,em cujo nome saúdo todas
as autoridades aqui reunidas, em es-
pecial asque também estiveram pre-
sentes à solenidade de abertura des-
te evento e voltam a emprestar seu
brilho ao encerramento de nossa co-
memoração/ inclusive à transmissão
das funções de Diretor do Foro ao
digníssimo Juiz Federal
DERIVALDO DE FIGUEIREDO BE-
ZERRA FILHO.
Caríssimos servidores, minhas

senhoras e meus senhores.
É certo que há muito maior segu-

rança em calar que em falar, pois
ninguém é tão dono de si quanto no
silêncio.
Mesmo assim retorno à tribuna

neste ato solene para cumprir ritual
de passagem: transmitir as funções

f

de diretor do Foro desta egrégia Se-
ção Judiciária.
Encerra-se aqui o meu ofício de

representante da Justiça Federal no
Piauí. Não quero neste momento
prestar contas deste mandato, que
isto seria incompatível com a oca-
sião. Quem finda uma missão há de
primeiro encontrar-se com a verda-
de de sua própria consciência.
Ontem aqui cheguei comprome-

tido apenas em honrar a transitória
ocupação do cargo, com a aspiração
de poder continuar a obra de meus
antecessores, que por dilatados anos
têm construído a prosperidade de
que desfruta a nossa congregação.
Hoje, tenho apenas um propósi-

to: enaltecer o fel icíssimo auspício
dessa jornada.
Por isso, ao me despedir da Dire-

ção do Foro, permiti-me apenascom-
partilhar convosco uma questão mui-
to preciosa; uma perguntai que tem
mais de afirmação que de dúvida;
uma verdade que tem mais de ex-
periência que de ciência.
Onde está a felicidade, a glória da

felicidade? No primeiro dia de nos-
sasvidas ou no último? No primeiro
passo ou naquele com que encerra-

~

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira

mos a nossa caminhada? No porto
de onde partimos ou no de nossa
chegada?
Só vejo uma resposta: a felicida-

de/ a glória da felicidade,
encontramo-Ia na travessia.
Portanto, se houver verdade no

que disse Santo Agostinho - que os
milagres, depois de entendidos, fa-
lam -/ quero tão somente me dirigir
aos meus colegas, servidores de on-
tem e de hoje, para expressar que
deixo a Direção do Foro carregando
duas flores no coração: felicidade e
gratidão.
Penetrei-a entre estranhos e dela

saio entre amigos.
Talvez por isso esse ofício tenha

mais de função que de profissão: a
paga não é feita em dinheiro, mas em
estima.A cadadia os laçosdo bem que-
rer vão seapertandode lado a lado.
Eporque - quando da primeira vez

que usei esta tribuna - com Vieira
iniciei, com ele hei de concluir. Ins-
pirado/ portanto, em meu admirado
padre, curvo-me em agradecimento
e tomo por minhas suas palavras
para dizer que na tinta de escrever
misturei a tinta de meu afeto.
Muito obrigado.

Presidente d o Tribunal Regional Federal da r Região Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Juízes Federais da r
Região e o Desembargador Federal da Ja Região lediael Calvão Miranda
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SALMON DE NORONHA LUSTOSA
NOGUEIRA (IN MEMORIAN)
01/01/1967 - 18/03/1980

FRANCISCO GERALDO
APOLIANO DIAS .

25/02/1987 - 30/07/1987

RICARDO GONÇALVES DA
ROCHA CASTRO

20/09/1993 - 15/06/1994

AGNELO NOGUEIRA PEREIRA
DA SILVA (IN MEMORIAN)
01/01/1968 - 07/10/1973

JAMIL ROSA DE JESUS
20/06/1988 - 04/10/1988

RUI COSTA GONÇALVES JUIZ
FEDERAL

02/09/1995 - 18/08/2006

JOSÉ ANCHIETA SANTOS
SOBREIRA

18/12/1979 - 14/12/1981

ABDIAS PATRÍCIO DE OLIVEIRA
04/10/1988 - 07/04/1989

POMPEU DE SOUSA BRASIL
17/06/1994 - 08/10/1998



HÉRCULES QUASÍMODO
DA MOTA DIAS

20/10/1980 - 30/03/1987

JOÃO BOSCO MEDEIROS
DE SOUSA

01/01/1989 - 03/09/1991

DERIVALDO DE FIGUEIREDO
BEZERRA FILHO

30/05/1994 CONTINUA
EXERCENDO

VLADIMIR SOUZA CARVALHO
05/09/1984 - 14/05/1985

PEDRO BRAGA FILHO
10/08/1992 - 01/01/1993

NEY DE BARROS BELLO FILHO
30/11/1998 - 06/05/1999

AGAPITO MACHADO
25/02/1987 - 04/10/1988

AUGUSTINO LIMA CHAVES
20/09/1993 - 14/10/1996

ROBERTO CARVALHO VELOSO
11/05/1999 - 03/03/2004



CARLOS AUGUSTO PIRES
BRANDÃO

13/03/1997 CONTINUA
EXERCENDO

RICARDO FELIPE RODRIGUES
MACIEIRA

01/01/2007 CONTINUA EXERCENDO

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO
04/07/2005 CONTINUA

EXERCENDO

CLODOMIR SEBASTIÃO REIS
13/01/2003 - 19/02/2008

FRANCISCO HÉLIO CAMELO
FERREIRA (*)

07/01/2000 - 08/03/2005

BRUNNO CHRISTIANO
CARVALHO CARDOSO

18/07/2005 CONTINUA EXERCENDO

DANIEL SANTOS ROCHA
SOBRAL (*)

21/12/2001 - 28/01/2006

RODRIGO PINHEIRO DO
NASCIMENTO

03/04/2006 CONTINUA EXERCENDO

(*) OS MAGISTRADOS ERAM JUíZES FEDERAIS SUBSTITUTOS QUANDO ESTAVAM NA SJPI.

(**) OS MAGISTRADOS NO PRIMEIRO PERÍODO ERAM JUíZES FEDERAIS SUBSTITUTOS, NO SEGUNDO JÁ RETORNARAM COM



Veja quem faz p
SERVIDORES

ADELCY MOREIRA DE SOUSA
ADRYANA CÉLIA ROMERO DE OLIVEIRA DIAS
AGNALDO DA SILVA CORDEl RO
AIRTON SÉRGIO PEREIRA
ALClONE PESSOA LIMA
ALDENILTON DOS SANTOS PAIXÃO (REQUISITADO - SSJDV/MG
ALÉSSIO SALES LUSTOSA
ALEXANDRE SPíNDOLA MADEIRA CAMPOS
ALTAIR DOS SANTOS UCHÔA
ANA CÉLIA SOUSA E SILVA
ANA FLÁVIA PEREIRA MADUREIRA
ANAJÚLlA DE ABREU TOURINHO
ANA LÚCIA NUNES SOARES
ANA MARIA DE OLlVEI RA SANTOS SILVA
ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA ALTINO
ANA MARIA VIEIRA
ANA REGINA PEREIRA LIMA
ANA VALERIA NEIVA MOREIRA ARAUJO
ANNAjULlETA DE RESENDE BRITO
ANTON IA NORMA ALVES MEN EZES
ANTONIO DE ASSU NÇÃO TORRES
ANTON 10 DO CARMO COSTA MORAES (REQU ISITADO - SjMA)
ANTONIO FRANCISCO CAFÉ BARROSO
ANTONIO SARMENTO DE ARAÚJO COSTA JÚNIOR
ARIANA ALVES MATOS
ARTHUR TEIXEIRAjÚNIOR
ARTU R MARTINS DOS SANTOS FILHO (LOTAÇÃO PROVISÓRIA - TjDF)
AUGUSTO CARIBÉ ROCHA
BENONI FERREIRA MOREIRA (CEDIDO - SSJCX!MA)
BETHÂNIA COELHO PEDROSA
CARINO SOARES RIBEIRO FILHO
CARLOS ALBERTO DA SILVA
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CARLOS GEOVANNE COELHO PEREIRA
CARMEM DOLÔRES FLORIANO SIQUEIRA SILVEIRA
CASILDA MARIA DE CARVALHO R. SÉRVIO (CEDI DA- TERlFLORIANO/PI)
CÉLIA MARIA DE ALBUQUERQUE LEITÃO
CELSO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
CHARLES JULlEN MELO
CHRISTIAN N EMARIA DOS REISBASTOS RIBEIRO (REQUISITADA - TER/PI)
CLÁUDIA CONCEiÇÃO DA COSTA
CLÁU DIA MARGARETH SOARES FERREIRA
CRISTIANE DE MELO FREITAS NOGUEIRA LIMA
DARCICLÉIA DE CARVALHO SANTOS MEIRELES KOURY
DARLAN SíLVIO BATISTA PRADO
DEVID ALEXANDER SLAY SOUSA SANTOS
DIOMILTON ALMEIDA DE BRITO
DULCE MEIRE DE ARAÚJO BARBOSA
EDGAR DE CASTRO BRITO
EDIMERSON DE ARAUJO SILVA
EDIVALDINA RIBEIRO DE SANTANA REIS
EDVALDO RODRIGU ESDA SILVA
ELIANA CANDEIRA VALOIS
ELISA CRISTINA DE MOURA MARQUES AGUIAR
ELlZABETIE SOARES MENEZES COSTA
ELVIS BATISTA MIRANDA

EVALDO DE SOUSA BORGES
EVERANES ALVES DA SILVA
FABIANO CRONEMBERGER NUNES
FABIO AIRES GRANJA (REQUISTADO - TRE/PI)
FABíOLA CASTELO BRANCO DA SILVA
FERNANDA MARTINS SOARES CORTEZ
FLÁVIA TEREZA BARROS PAIVA
FLÁVIO LIMA DE AGUIAR
FRANCISCA BASTOS MOURA FEITOSA
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
FRANCISCA ZELMA LIMA CAVALCANTE
FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOUSA
FRANCISCO DAS CHAGAS LEAL BRAGA
FRANCISCO DE ASSIS NONATO
FRANCISCO DE ASSIS PAZ
FRANCISCO MARTINS RAMEIRO
FRANCISCO NOGU EIRA ALMEI DA jÚ NIOR (CEDI DO - TRT/CE)
GENÉSIO DA COSTA E SILVA
GILLlAN SANTANA DE CARVALHO MENDES
GILMAR CARVALHO CORREIA
GILSON NEIVA SANTOS
GLÁUCIA MORETI BATISTA
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AZEVEDO
HANDERSON CARDOSO BARROS
HÉLDON CÉSAR DA SILVA ALCANTARA
HILDALlCE FREIRE TORRES DA SILVA
HUMBERTO DA SILVA CORDEIRO
HUMBERTO OLIVEIRA DA COSTA
ILANA DE AGUIAR VELOSO
ISABEL MARIA T. DECARVALHO(GDIDA-DEFENSORIAPÚBUüVPI)
ISABELLA ARAUJO COELHO DE CARVALHO BARROS
IVAN RODRIGUES BARBOSA
IVONETE NAIR LEAL MENESES (LOTAÇÃO PROVISÓRIA - jFCE)
IVONILDE MARIA BRITO CARVALHO DE SOUSA
jAMES COSTA SOARES
jEANNETIE MARIA PARENTES SANTANA
JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA
JESSEjAMES OLIVEIRA SOUSA
JESUS VIEIRA COSTA
JOÃO DA CRUZ SILVA
JOÃO RICARDO SOARES FERNANDES
JOÃO RODRIGUES FERREIRA
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (CEDIDO - SSjIMP/MA
JOELMA DIAS DE ARAÚJO
JORGE AFONSO COSTA (REQUISITADO - PM!PI
JOSÉ AFONSO DOS SANTOS SILVA
JOSÉ ALVES
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
JOSÉ EVANDRO OLIVEIRA
JOSÉ FERRAZ NUNES SOBRINHO
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
JOSÉ GERALDO DE CARVALHO NETO
JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DO MONTE
jOSINETO BORGES DE MOURA
jOSINOALVES DA SILVA
jULlANE LOPES DA SILVA VIEIRA
JÚLlO DE SOUSA NETO
KALlNE LUSTOSA CARVALHO DE AGUIAR



CLÁUDIO JOSÉ COELHO COSTA
10/02/2005 - 17/01/2006

LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE
ARAÚJO (*)

08/03/2004 - 28/01/2006

JOÃO PEDRO AYRIMORAES
SOARES JÚNIOR

22/06/2006 CONTINUA EXERCENDO

ZES FEDERAIS.

SANDRO HELANO SOARES
SANTIAGO (**)

21/10/2000 - 05/02/2005
23/11/2005 CONTINUA EXERCENDO

AGLIBERTO GOMES MACHADO
(*) 06/06/2004 - 28/01/2006

MARIA DA PENHA GOMES
FONTENELE MENESES

02/04/2007 CONTINUA EXERCENDO

MARCELO CARVALHO
CAVALCANTE DE OLIVEIRA (**)

02/10/199828/02/2003
10/03 2005 CONTINUA EXERCENDO

NAZARENO CÉSAR MOREIRA
REIS

22/06/2005 CONTINUA EXERCENDO

LEONARDO AUGUSTO NUNES
COUTINHO

25/06/2007 CONTINUA EXERCENDO



te desta história
KARLA PATRíCIAMARTINSARRUDA (LOTAÇÃO PROVISÓRIA-jFCE)
KELMA LEALROCHA AGUIAR
LAURA ALMEIDA LEITEMENESES
LAURO HERBERTDEARAÚJO LIMA FILHO
LETíCIA LAURENTINO CARVALHO DEANDRADE
lÍVIA MARA GOMES FERREIRA
LUClANA LAGESSILVA PIRES
LUClANA SEKEFSOUSA FONTENELLE DE ARAÚJO
LUClANE MARIA BARBOSA DEMOURA CASTRO SOARES
LÚCIO DE SÁ FEITOSA
LUIZ DUQUE CARVALHO
MÁCClA KIARA CARVALHO MADEIRA
MALCON ROBERT LIMA GOMES
MÁRCIA FERNANDA REINALDO NUNES
MARCIA REGINA DOS SANTOS COSTA VIANA
MARCOS NAPOLEÃO DO RÊGO PAIVA DIAS
MARIA CLÁUDIA FONTES AMADOR DODT VIANA (LOTAÇÃO
PROVISÓRIA - jFCE)
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA
MARIA DE FÁTIMA PEREIRADA SILVA
MARIA DINORÁ NUNES TELES
MARIA DO SOCORRO FONTENELLE
MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA
MARIA DORACELMA CARALHO SILVA (REMOVIDA NOS TERMOS
DA LEI , 1. 41612006)
MARIA DU LCECOSTA L1NDOSO
MARIA MADALENA NUNES
MARIA MARGARETE ALVES DOS SANTOS
MARIA NILZETE DA SILVA PIMENTEL FREITAS
MARIA ONETE DE MESQU ITA BARRETO SOUSA
MARIA ROSÃNGELA CUNHA LEITECOSTA
MARIA VILANIRANjOS DA SILVA PIMENTEL
MARIANA CASTELO BRANCO TORRESTERRA ESILVA (REQUISI-
TADA-SjTO)
MARINA CASTELO BRANCO VAZ PARENTE
MÁRIO CÉSAR LOPESDA PONTE
MARTA LÚCIA RIBEIRO MAZZA
MA YANA TEIXEIRA LIMA
MOACIR GONÇALVES PALMEIRA
MYRNA EULÁLIO BARRETO SARESRAMOS
NELSNELSON COELHO SANTOS
NEUZA RODRIGUS VIDAL
PEDRO LOPESDE CARVALHO
PEDRO Luís DANTAS FILHO
PEDRO MARTINS PIMENTEL (REQUISITADO - CjF)
RAIMUNDO LIMA MEDEIROS FILHO
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BEZERRA
REGIA VITORIA DA SILVA FEITOSA
REGINA CELIFERREIRANUNES
ROBERTA DA SILVA FREIRE
ROMMEL VIEIRA
ROSANA DA COSTA ATHA YDE
ROSENDO BRíGIDO DESÁjÚNIOR
SAMARA MAZZA CAVALCANTE DE ARAÚJO COSTA
SANDRA CRISTINE BOMFIM DE VASCONCELOS DE SOUSA (LO-
TAÇÃO PROVISÓRIA - SjRO)
SATURNINO DANTAS DEMOURA
SHEILA MARIA BARRADAS MONTEIRO DE SANTANA

SHIRLEYANDRADE RABÊLO
SILVANA RODRIGUES VASCONCELOS
SíLVIA CARVALHO ALMEIDA PINTO
SIMONE CAVALCANTI MENDES DE C BARBOSA
SOCORRITA SANTOS RUFINO
SÔNIA MARA MELO SILVA
SÔNIA URRUZOLA
SUELYFERREIRASOUZA OSORIO (REQUISITADA- DETRANiMG)
SUELY RIBEIRO GONÇALVES DOS SANTOS ROCHA (L1CPI INTE-
RESSESPARTICULARES)
TEMíSTOCLES MARTINS DA ROCHA (REQU ISITADO - SjAM)
URSULA EDITE CLETO CAVALCANTI
VALBER DEJESUSFERNANDES
VALDEC RÉGIO MARTINS RAMOS
VALTEMIR RODRIGUES DA COSTA
VI LMAR BARBOSA SANTANA
VIRGíNIA MELO LIMA COSTA
WALTER AUGUSTO OSORIO JUNIOR
WELDON MELO NUNES
WELLlNGTON FRANCISCO DA COSTA ARAÚjO

SER~DORESAPOSENTADOS

cLÁu DIA MARIA DE SOUSA LIMA
FRANCISCO ALVES DEALMEIDA
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRESDA SILVA
JESUSDE CARVALHO CASTRO
JOÃO CRISÓSTOMO BATISTA
JOÃO DA CRUZ VIANA CABRAL
JOÃO DE DEUS DA SILVA
JOSÉDE RIBAMAR FREITAS
JOSÉL1AFRANCARVALHO ALMEN DRA
JOSÉTEIXEIRA DECARVALHO
MARIA CÉLlS PORTELA NUNES
MARIA DE LOU RDESSOARES
MARIA DO EspíRITO SANTO MELO
MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA COSTA
MARIAjOSÉ OZÓRIO
NEVERITA DA MOTA DIAS ECASTRO
RAIMUNDO JOSÉDO NASCIMENTO
RAIMUNDO JUSCELlNO ARAÚJO
RAIMUNDO MORAES DE CARVALHO
ROSA OLíMPIA DE OLIVEIRA
SUKARNO ALBUQUERQUE XIMENES
VÉRITAS GUIMARÃES FONTENELE

INMEMORIAN

ANTONIO CARDOSO ALMENDRA
ESTANISLAU VITORINO DEOLIVEIRA
THEMIS AREA LEÃO PARENTES
JAIME MÁXIMO DE ALENCAR
LUIZ GONZAGA DA SILVA
LUIZMENDES DA ROCHA
MANOEL LIMA SOBRINHO
PEDRO TELESSOBRINHO
RAIMUNDO FElÍCIO NEIVA
SILVANE MARIA RIBEIRO NUNES PORTELA



CONCURSO DE MONOGRAFIA
SALMON LUSTOSA
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